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2015-01-19
18:00 – 20:20
Nya klubbrummet

Ansvarig
§1

§2

§3

§4

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

Anne

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Anita Söderqvist valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anita

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes

Info

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes.
§5

§6

RIDSKOLAN INFORMERAR
Vi har en ny häst på prov, Emba, sto, angloarab, som kom 17 januari.
Anmälningsblanketter för att börja rida på skolan är hett efterfrågade
(intresseanmälan).

Info

Info

EKONOMI

Ann-Sophie redogjorde för våra lån samt kostnaderna för dessa.
Möjligheten att eventuellt få bättre avkastning på pengarna och andra
åtgärder tills vi kommer igång med renoveringar diskuterades. Ann-Sophie
undersöker detta.
Vi fick statligt LOK-stöd för 2014 trots skärpning av reglerna.
Det kommunala LOK-stödet 2014 var lägre än tidigare. Åsa undersöker
anledningen till detta.
USEK gick med förlust 2014. Underskottet täcks av upparbetade resultat
under tidigare år. USEK kommer att föra egen bok under 2015 för att lättare
kunna följa sina inkomster och utgifter.
Hela ekonomin samt verksamhetsberättelsen redovisas separat.

Ann-Sophie

Åsa
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MEDLEMSFAKTURERING
•

Vi är 573 medlemmar, varav 45 nya och 33 som inte betalat in
medlemsavgiften. Vi vill påminna om att påminnelseavgiften
är 50 kronor då det blir mycket merarbete med
påminnelserna.

•

Det är viktigt att alla som rider förstår att klubben uppdrar åt
ridskolan att bedriva sin verksamhet. Enligt stadgarna måste alla
som rider vara medlemmar i klubben. Den som underlåter att
betala sin medlemsavgift kan klubben se sig nödgad att stänga av
för ridning. I medlemsavgiften ingår en försäkring via Svenska
Ridsportförbundet. Den gäller naturligtvis inte om den som skadas
inte har betalat sin medlemsavgift.

•

Det uppdrogs till Info/PR att ge förslag på förbättrad informationen
om nödvändigheten att vara klubbmedlem.

§8

Teknisk miss på dagordningen

§9

RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉERNA OCH USEK
Fastighetskommittén(FK)

Info

Marie

Info

Många små men tyvärr även stora projekt ligger framför oss. Hur vi på
billigast möjliga sätt ska klara våra projekt diskuterades.
Vi siktar på att få iväg förfrågningar om:

•
•
•

Murning i Myrras stallhörn
Ändring av fallet på hängrännan bakom gamla stallet samt
Takrenovering av gula ridhuset

Önskemål - Säkerhet
Hästvarningsskyltar är önskvärt att få upp bortom ”kurvan” mot
kolonilotterna samt nere i backen vid underfarten av motorvägen. Hela
den sträckan borde även ha hastighetsgräsen 30 km/h.
Punkten kvarstår.
Utbildning
25 januari har vi en ca 1,5 timmes clinic i tömkörning med start kl 12.30.
Åsa hjälper till att ta betalt vid dörren

Säkerhet

Info

Info/PR

Information om vår ridklubb ska anslås i entré och publiceras på nätet.
Sjukvårdslådorna är uppsatta

Marie

Tävlingskommittén(TK)
Vårens tävlingsdatum är nu fastaställda och inlagda i kalendern på
hemsidan.
USEK
Kommer ha ekonomigenomgång med Therese. Flera personer behövs i
USEK´s styrelse då relativt många kommer att avgå vid årsmötet.

Info
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FÖRBEREDELSE INFÖR ÅRSMÖTET
Årsmötet äger rum 2015-02-22 med början kl 15.00
•
•
•
•
•

Kallelse har gjorts i rätt tid. Finns på nätet.
Verksamhetsberättelsen är klar och ska godkännas av styrelsen via mail
Möte med revisorerna är planerat till 10 februari
Cafeteria ska finnas vid årsmötet.
Utskrift av material beställs

Anne
Anne

Valberedningen består av Susann Darbring och Linnea Taxén. Ett flertal personer

har anmält intresse för att arbeta i styrelsen och/eller kommittéer.
§ 11

§12

§13

§14

STÄDNING
Nuvarande avtal har sagts upp enligt tidigare beslut. Nytt avtal har tecknats
from 2015-03-01 med tre månaders löptid. Ej över sommaren.
ÖVRIGA FRÅGOR
•
Arbetsbeskrivningarna bör ses över och justeras.
•
Solna Stad bjöd in till möte om Solnaidrotten den 10 december.
Anne representerade klubben och Björn ridskolan. Syftet med
mötet var att informera om vilka utmaningar vi har framför oss. Vi
berättade om situationen med taket på Gula Ridhuset samt lade
fram önskemål om att Solna Stad tar över ansvaret för klubbens
byggnader för att få ett mer långsiktigt och professionellt underhåll
av fastigheten.
KOMMANDE MÖTEN
15 februari
22 februari kl 15.00

USEKs årsmöte
Årsmöte

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:
Claes Karlström

Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Anita Söderqvist
Justeringsperson

Info

Alla
Info

